APARTHOTEL BUENOS AIRES ***
Avda. Alféceres Provisionales, 27 – 35100 Playa del Inglés – Gran Canaria – Spanje

•
•
•

Alleen accommodatie of halfpension
Kinderzwembad en speeltuin
Zwembad

•
•
•

Bauwjaar: 1984
Laaste renovatie:2016
Kiammers: 150

Aparthotel Buenos Aires ligt in het centrum van Playa del Inglés, vlak bij het winkelcentrum Yumbo en
op 900 meter afstand van het strand. In de buurt vind je bars, restaurants, winkels en ander vermaak.
Onze moderne, gerenoveerde appartementen zijn bij uitstek geschikt voor alleenstaanden, stellen,
gezinnen en vriendengroepen. Er is een gratis wifi-verbinding in het hele complex en op de balkons
van de appartementen.
Kamers
Alle 150 appartementen hebben een gemeubileerd balkon met uitzicht op het zwembad, en zijn
uitgerust met een aparte slaapkamer met twee eenpersoonsbedden en een kast, badkamer met
douche, woonkamer met slaapbank en Amerikaanse keuken met toegang tot het balkon. De keuken
is volledig uitgerust met waterkoker, koffiezetapparaat, broodrooster, magnetron, koelkast en
elektrische kookplaat. Ook beschikken ze over een directe telefoon, televisie en kluis.
Eten en drinken
Je kunt je verblijf boeken op basis van halfpension of alleen accommodatie. Het heerlijke,
internationale buffet is geopend voor ontbijt (tot 12.00 uur) en voor diner.
Daarnaast is er een snackbar bij het zwembad waar je de hele dag terecht kunt voor snacks en
drankjes en tijdens de lunch een keuze kunt maken uit de gevarieerde menukaart.
Met vrienden is het heerlijk vertoeven in de sportbar met biljarttafel, gemakkelijke stoelen,
verschillende bordspelletjes en een uitgebreide selectie aan cocktails en andere drankjes.
Ontspanning, vermaak en zwembad
Rondom het buitenzwembad, dat van oktober tot april verwarmd wordt, vind je ligbedden en
parasols. Kinderen zullen zich optimaal vermaken in het kinderzwembad en de speeltuin.
Gasten die graag een massage- of schoonheidsbehandeling willen, kunnen terecht in het
Wellnesscentrum van het Hotel Neptuno (een paar meter verderop). Voor deze behandelingen dient
betaald te worden. Wel kun je kosteloos gebruikmaken van de Finse sauna en het stoombad
(toegang exclusief voor volwassenen).
In de omgeving kun je materiaal huren voor watersporten, duiken, etc.

Informatie en reserveren:
Tel.:
+34 928 777 965
Web:
www.murhotels.com
E-Mail: buenosaires@grupomur.com

